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Тема на седмицата 
 
 

ЕС и Русия: притесненията на 
Парламента относно действията на 

Москва 
 

Отношенията между Европейския съюз и Русия 

отдавна са сложни, но участието на Москва в 
задълбочаването на хуманитарната катастрофа в Сирия 

като цяло и в Алепо в частност ги влошава още повече. 
На 20-21 октомври държавните ръководители в 

ЕС обсъдиха стратегията си спрямо Русия.  
Ролята на Русия в Сирия 

В резолюция от началото на октомври 2016 г. депутатите осъдиха нападенията 

срещу цивилното население и цивилната инфраструктура в Сирия и призоваха „всички 
страни в конфликта, и особено Русия и режима на Асад, да предприемат надеждни и 

незабавни стъпки за прекратяване на враждебните действия“. 
От тогава напрежението между Русия и ЕС и САЩ продължи да се покачва заради 

подкрепата на Москва на военната офанзива на режима на Асад срещу бунтовниците. На 
16 октомври 2016 г. външните министри на ЕС заявиха, че не може да има военно 

решение на конфликта в Сирия, а трябва да се търси политически изход от кризата. 
Темата беше разисквана на срещата на върха в Брюксел. 

Санкциите относно ролята на Русия в Украйна 

Европейският съюз поддържа икономически и дипломатически санкции спрямо 
Русия от март 2014 г. в отговор на анексирането на полуостров Крим от Русия и намесата 

й в конфликта в Украйна между властите и сепаратистите в източната част от страната. 
Русия от своя страна отговори с налагането на забрана за вноса на хранителни и 

селскостопански продукти, съставляващи около половината от вноса на ЕС в Русия. 
„Мирното разрешаване на конфликта в Източна Украйна изисква изпълнението на 

споразуменията от Минск, а това значи зачитане на суверенитета и териториалната 
цялост на Украйна“, заявява Отмар Карас (ЕНП, Австрия), председател на делегацията на 

ЕП към Комитета за парламентарно сътрудничество между ЕС и Русия. „Тъй като 

споразумението от Минск не е изпълнено, не може да има край или премахване на 
санкциите“, добави той. 

В тази връзка Парламентът смята за много важно запазването на единството на 
страните в ЕС по отношение на санкциите спрямо Русия. 

Намаляване на енергийната зависимост от Русия 
Един от козовете на Москва в отношенията с Европа се крие в зависимостта на 

много страни в ЕС от руските доставки на енергия. През декември 2015 г. Парламентът 
приветства предложенията на Европейската комисия за изграждане на енергиен съюз 

като начин за намаляване на тази зависимост. Резолюцията посочва, че Русия „се е 

показала като ненадежден партньор, който използва енергийните си доставки като 
политическо оръжие“. 

Противодействие на пропагандата 
През юни 2015 г. Парламентът изрази дълбока загриженост от факта, че Русия 

финансира радикални и екстремистки партии в ЕС, и посочи, че властите в Москва 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0382+0+DOC+XML+V0//BG
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13193-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13193-2016-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/10/20-21/
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4246/OTHMAR_KARAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151210IPR06843/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0225+0+DOC+XML+V0//BG
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ограничават свободата на медиите и Интернет, като в същото време разпространяват 

пропаганда и дезинформация в ЕС. 

Комисията по външни работи гласува през октомври 2016 г. позиция относно 
използването от Русия на широк набор от инструменти - телевизионни станции, 

изследователски институти, социални медии, Интернет тролове, за да изкривява истината 
и насажда разделения в ЕС. 

„Напълно подкрепям инициативите на ЕС срещу продължаващата кампания за 
дезинформация и пропаганда от страна на Русия“, заяви Отмар Карас. „Това не означава, 

че трябва да се занимаваме с контра-пропаганда, а да изложим вярно фактите“. 
В търсене на диалог 

„Европейският съюз трябва да остане обединен и твърд в утвърждаването на 

принципите на международното право, като в същото време трябва да бъде открит, за да 
използва всяка възможност за диалог“, посочи Отмар Карас относно пътя напред в 

отношенията между ЕС и Русия. „Ние трябва да засилим контактите между хората и с 
руското гражданско общество“, каза той. 

 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 
 

 
 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
 

 
Младежи от 10 страни дебатираха в пленарната зала на Народното събрание по 

актуални теми от дневния ред на Европейския парламент 

 
Младежи от 10 страни дебатираха в пленарната зала на Народното събрание по 

актуални теми от дневния ред на Европейския парламент. 
Младежите на възраст между 16 и 19 години участваха в Регионалната сесия за 

страните от  Централна и Югоизточна Европа на младежката модулация „Модел на 
Европейския парламент”. Одобрените на сесията резолюции ще бъдат изпратени на 

Европейската комисия. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161010IPR46530/be-aware-of-russian-and-isis-propaganda-warn-foreign-affairs-meps
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Домакин на форума, който е под патронажа на Председателя на Народното 

събрание, беше Първа английска езикова гимназия.  

Опозване на околната среда, равнопоставеността на половете, безработицата и 
развитието на икономиката и туризма бяха сред темите, които делегатите дискутираха. 

Модулацията „Модел на Европейския парламент” е създадена през 1994 г. и 
нейната основна цел е да даде възможност на младите европейци да осъзнаят процесите 

на интеграция, езиковото и културното разнообразие, възможностите за развитие в 
обединена Европа, както и приноса на Европа в световната икономика и политика. 

 
 

 

 
 

Предстоящи събития  
 
25/10/2016 

13:00 Заседание на Комисия по правни въпроси  

26/10/2016 
14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

26/10/2016 
14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

26/10/2016 
15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

27/10/2016 
14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

 
 

 
 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 
 

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз (2016 г.) 

 
 

 
 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8425
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/8423
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/8421
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/8424
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/8426
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

България и Румъния получиха писмени уверения 
за отпадане на визите за Канада 

 

 
Лидерите на България и Румъния обявиха, че вече 

подкрепят споразумението за свободна търговия с 
Канада след като са получили писмени гаранции за 

отпадане на канадските визи. За Румъния се въвежда 
предпазна клауза за връщане на визите, но не и за 

България. Все още обаче има риск от провал на СЕТА, защото Белгия отказва да го 
подпише, предаде БНР.  

Писменото потвърждение за безвизово пътуване от декември 2017-та е пратено до 

българското и румънското вътрешно министерство от канадското правителство след 
среднощни преговори, обясни премиерът Бойко Борисов: 

До 1 декември 2017 година за всички български граждани визовият режим ще 
отпадне за Канада. При това положение с румънския президент решихме да подкрепиме.  

Румъния повече няма никакви възражения към търговското споразумение с 
Канада, каза президентът Клаус Йоханис. Постигнатата договореност е взаимноизгодна - 

Канада ще има възможност да върне визите за румънци през първите 3 години от 
споразумението, ако внезапно броят на нелегалните имигранти нарасне значително. 

Подобна „предпазна клауза“ не е предвидена в сделката за българските граждани, 

според Бойко Борисов: 
Няма такова нещо в нашето потвърждение.  

Цялостния пакет от сделката с Канада обаче все още е застрашен, защото 
регионалното правителство на белгийския регион Валония пак отказа да даде мандат на 

централната власт да подпише СЕТА, обяви местния премиер Пол Маниет: 
Механизмът за международните трибунали не е много ясен в договора. Става дума 

за начина, по който държавите решава споровете си с мултинационалните корпорации. 
На този етап умолявам да отложим срещата на върха Европа-Канада и да си дадем 

време за да разгледаме текста. 

На въпрос на БНР дали Канада е обвързала белгийското вето с отпадането на 
визите за българи, премиерът Борисов отговори: 

Не, няма такова условие. Всички горе чакат да чуят какво ще е това решение, но 
виждам, че все повече това създава несигурност, защото всяка държава има своите 

особености и всяка държава може да пожелае по един или друг инструмент да наложи 
вето. 

Очаква се Европейският съвет да се произнесе какви ще са следващите стъпки на 
Съюза спрямо Канада, чийто премиер трябваше да пристигне тук следващия четвъртък, 

27 октомври 2016 г. за церемония по подписването на СЕТА. 

 
 

 
Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

 
Трафикът на диви животни: как да опазим биоразнообразието на нашата 

планета 

 

За повече информация  ТУК 

 

Инфографика: Повече от 20 милиона души по света 
са станали жертва на трафик 

 

 

 
 

Трафикът на хора продължава да бъде 
доходоносен бизнес за някои и да разрушава живота на 

много други. Повече от 20 милиона души в целия свят са 

станали жертва на трафик - за сексуална експлоатация, 
принудителен труд, или други цели, като това носи 

незаконни печалби от 117 млрд. евро годишно. На 18 
октомври 2016 година отбелязваме десетия Европейски 

ден за борба с трафика на хора. Научете повече за 
настоящата ситуация в ЕС и действията на ЕП срещу 

трафика.  

 

 

 

 

За повече информация  ТУК 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161007STO46180/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161014STO47261/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
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Мартин Шулц на срещата на върха: „Русия е 

тази, която поддържа болезненото статукво 
в Сирия" 

 
Най-важният приоритет трябва да бъде 

преустановяването на кръвопролитията в 

Сирия“, заяви председателят на Европейския 
парламент Мартин Шулц пред държавните 

ръководители в ЕС в началото на срещата им на 
20-21 октомври, посветена на отношенията с 

Русия, търговските споразумения на ЕС, 
миграцията и Брекзит. По повод на растящия 

брой цивилни жертви в Алепо Шулц настоя от 
името на Парламента за търсенето на 

отговорност от виновните за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.  

Русия 
„Русия е тази, която поддържа болезненото статукво“, заяви Мартин Шулц относно 

ситуацията както в Сирия, така и в Украйна. „Изпълнението на политиката на санкции е 
отговорност за всички европейски институции и тест за това дали на тях може да се има 

доверие“, добави той. 
Търговска политика 

По въпроса за споразумението за свободна търговия с Канада председателят на 
Парламента каза, че то „може да бъде стандартът за текущите и предстоящите преговори 

с нашите партньори по света“. 

„Убеден съм, че европейците не се страхуват от свободната търговия; те се 
страхуват от нечестната търговия“, заяви той по повод на протестите в различни страни 

срещу договаряни от ЕС споразумения. „Наш дълг е да успокоим тези страхове и да 
покажем на европейските граждани, че можем да влияем на глобализацията, а не сме 

смазани от нея“. 
Мартин Шулц се обяви също така за повече прозрачност в процеса на договаряне 

на споразумения за свободна търговия: „страните-членки, които са гласували 
единодушно за даването на мандат за преговори, не трябва да се крият зад гърба на ЕС 

или на Комисията. Точно обратното - те трябва да са съгласни систематично да се 

публикуват тези преговорни позиции“. 
Брекзит 

Председателят на Парламента напомни, че няма да има преговори за оттеглянето 
на Великобритания от ЕС преди задействането на член 50: „ЕС трябва да намери модел, 

който ще направи така, че вместо Брекзит да бъде постоянна причина за разсейване, той 
да стане катализатор за реформи“, посочи той. 

Кризата с мигрантите 
По темата с мигрантите Мартин Шулц приветства започването на работа на новата 

европейска агенция за гранична и брегова охрана, но в същото време отбеляза, че „със 

сигурност няма причина да се поздравяваме за резултатите, постигнати от ЕС“. „Пред нас 
има много работа и ЕС трябва да се заеме с нея със засилен акцент към постигането на 

измерими резултати без ненужни идеологически и терминологични дебати“. 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

 

Лидерите от ЕС призовават за бързо решение по търговското споразумение с 

Канада 

 

На срещата на върха на 20—21 октомври 2016 г. лидерите от ЕС настояха за по-

нататъшни разговори за решаване на оставащите въпроси и постигане на съгласие за 
подписване и временно прилагане на търговското споразумение между ЕС и Канада.  

„Нашите граждани са все по-загрижени дали търговското споразумение, което 
договаряме, е в техен интерес“, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск 

след срещата на върха. Лидерите потвърдиха отново своята подкрепа за свободната и 
лоялна световна търговия и посочиха, че защитата на европейските екологични и 

социални стандарти е част от търговските интереси на ЕС. 
Те наблегнаха на необходимостта от „ефективна и категорична“ борба срещу 

нелоялните търговски практики и подчертаха, че проектоправилата, които ще 

модернизират всички инструменти на ЕС за защита на търговията, следва да бъдат 
одобрени до края на 2016 г.  

По време на дискусията за миграцията лидерите от ЕС съсредоточиха вниманието 
си върху маршрута през Централното Средиземноморие. Те подчертаха необходимостта от 

сътрудничество с африканските държави на произход и на транзитно преминаване на 
мигранти с оглед намаляване на незаконната миграция и увеличаване на процента на 

връщанията.  
Европейски съвет, 20—21 октомври 2016 г.  

Заключения на Европейския съвет, 20—21 октомври 2016 г.  

Final remarks by President Donald Tusk after the European Council meeting on 20-21 
October 2016  

Бележки на председателя Доналд Туск след първия ден от заседанието на 
Европейския съвет  

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2016/10/20-21/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/10/21-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/10/21-tusk-final-remarks-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/10/21-tusk-final-remarks-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/10/20-tusk-remarks-press-conference/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/10/20-tusk-remarks-press-conference/
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

Словашко председателство на Съвета на ЕС 
 

1 юли — 31 декември 2016 г. 

 

 

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са 

обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, 
преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. 

През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири 
основни области: 

икономически силна Европа 
модерен единен пазар 

устойчиви политики в областта на миграцията и убежището 

глобално ангажирана Европа 
Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде 

последвана от Малта. 

 
 
 

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.eu2016.sk/en
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Новини от Европейската комисия 

 
 

Комисията призовава държавите членки да подкрепят нейните предложения за 

засилване на защитата на Европа срещу нелоялна търговия 

 

Брюксел, 19 октомври 2016 r. 
 

Комисията приема съобщение „Към стабилна търговска политика на ЕС в полза на 
заетостта и растежа“. 

Комисията призова държавите членки да подкрепят усилията ѝ да осигури на 
Европейския съюз по-актуални, силни и устойчиви инструменти за търговска защита. 

Въпреки че Европейската комисия използва напълно наличния набор от 

инструменти за търговска защита, те се оказват недостатъчни за справяне с големия 
свръхкапацитет в резултат на дъмпинговия износ на пазара на ЕС. 

Европейският съюз е и иска да остане най-големият търговски блок в света. 
Търговията обаче трябва да се основава на справедливи условия. На ЕС се падат 

15 % от световния внос (на второ място след САЩ), но мерките за търговска защита на 
ЕС възлизат едва на 7,8 % от наложените в световен мащаб и засягат само 0,21 % от 

вноса. Когато става въпрос за изпълнението на мерки за защита на работните места на 
неговата територия, никой търговски блок не упражнява сходно равнище на 

самоограничение, което се дължи на разпоредбите на действащото законодателство. 

Необходимото модернизиране на инструментите за търговска защита може да се 
постигне чрез бързото приемане на предложението от 2013 г. 

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Търговията е от съществено значение за 
икономическия растеж и разкриването на нови работни места, но нека не бъдем наивни. 

Настоящите ни правила са недостатъчни за преодоляване на вредите от 
нелоялната чуждестранна конкуренция. В някои промишлени отрасли на ЕС са били 

съкратени хиляди работни места. Ние не можем да останем безучастни. Правилата за 
търговска защита на ЕС трябва спешно да бъдат актуализирани. Комисията изпълнява 

своята част от задачата, като прилага инструментите за търговска защита в цялата им 

сила. Но вече достигнахме границите на възможното при сега действащото 
законодателство. Ние предлагаме мерки, които значително ще подобрят възможностите 

ни за маневриране. Сега е моментът държавите членки да вземат необходимите решения 
и дадат на Комисията инструменти, подходящи за настоящото положение в 

международната търговска среда. 
Заместник-председателят Юрки Катайнен изтъкна: Търговската политика е един от 

най-важните инструменти на ЕС за осигуряване на заетост, растеж и инвестиции. 30 
милиона работни места са пряко свързани с нашия износ. През последните 15 години той 

се е увеличил с две трети. Постигнахме впечатляващи резултати с последните търговски 

споразумения: за пет години споразумението с Корея донесе увеличение с 55 % на 
износа на ЕС, като повиши стойността му с 15 милиарда евро. Това доведе до 

разкриването на повече от 200 000 работни места в ЕС. Нашият просперитет и 
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благоденствие зависят от търговията. Свободната търговия трябва да бъде справедлива и 

само справедливата търговия може да бъде свободна. 

Комисарят по търговията Сесилия Малмстрьом отбеляза: Търговията е ключов 
фактор за растежа и заетостта в Европа. Имаме амбициозна програма за отваряне на 

пазарите и създаване на бизнес възможности и предимства за гражданите и 
предприятията. Търговията трябва също така да се ползва с доверието на 

обществеността. Поради тази причина Комисията неуморно работи за приобщаваща, 
прозрачна, справедлива и основана на ценности търговия. 

В специално съобщение, озаглавено „Към стабилна търговска политика на ЕС в 
полза на заетостта и растежа“, Комисията също така представи виждането си за новата 

антидъмпингова методика, която възнамерява да предложи, и която ще се използва в 

ситуации, в които пазарните условия не са водещ фактор, като същевременно отразява 
предстоящите промени в правната рамка на Световната търговска организация (СТО). 

Приемането на тези промени и същевременното спазване на правилата на СТО ще 
позволят на ЕС да налага по-високи антидъмпингови мита в някои случаи, например при 

огромен производствен свръхкапацитет в страните износителки. Освен това 
предвижданата антидъмпингова методика ще позволи на ЕС да реагира на 

изкривяванията на пазара, причинени от държавна намеса в трети държави, която 
прикрива действителния мащаб на дъмпинговите практики.  

Модернизиране на ИТЗ 

Действащото законодателство на ЕС определя таван на антидъмпинговите мита, 
което възпрепятства усилията на Комисията за справяне с предизвикателствата, пред 

които са изправени цели промишлени сектори, като например стоманодобива, които 
страдат в резултат на значителни увеличения на обема на вноса на дъмпингови продукти. 

Това се дължи на системното прилагане на т.нар. правило за по-малкото мито. За 
да се наложат антидъмпингови мерки, трябва да са налице доказан дъмпинг от трета 

държава и доказана вреда за промишлеността на ЕС, както и причинно-следствена връзка 
между тях. В последствие антидъмпинговите мита се налагат на равнището на 

дъмпинговия марж или на равнището на отстраняване на вредата, в зависимост от това 

коя от двете стойности е по-ниска („по-малкото мито“). На практика това означава, че за 
сравними дъмпингови продукти с произход от Китай, например някои студеновалцувани 

плоски продукти от стомана, средното за ЕС антидъмпингово мито възлизаше на 21,1 %, 
докато в САЩ, където правилото за най-малкото мито не се прилага, това средно 

антидъмпингово мито беше 265,8 %. 
При настоящите условия съществуващите инструменти вече не са годни за 

постигане на предвитените цели. Предложението, представено от Комисията през 2013 г., 
предвижда ИТЗ да са по-прозрачни, процедурите — по-бързи, а прилагането — по-

ефективно; то предвижда също така правилото за по-малкото мито да не се прилага при 

някои ясно определени обстоятелства. Въпреки представените възможни компромиси по 
това правило (адаптирането му към случаи, в които е налице огромен свръхкапацитет 

и/или ценови изкривявания при суровините, например при цените на енергията), до този 
момент Съветът не е постигнал споразумение. 

В своето съобщение от март 2016 г. за стоманата Комисията представи 
допълнителни идеи за съкращаване на разследванията за търговска защита с два месеца 

и за промяна на настоящата методика за изчисляване на целевата печалба. 
Нова антидъмпингова методика 

Що се отнася до новата антидъмпингова методика, тя бе представена през юли по 

време на втория ориентационен дебат, проведен от колегиума на членовете на 
Комисията, за да се вземат предвид промените в международната правна рамка, тъй като 

срокът на действие на някои разпоредби относно изчисленията на дъмпинга в 
протоколите за присъединяване към СТО на няколко страни скоро ще изтече. 

Предложението не предоставя „статут на пазарна икономика“ на всяка държава, а 
гарантира, че инструментите за търговска защита на ЕС са приспособени към 
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предизвикателствата и правната и икономическата действителност, като в същото време 

продължават да предлагат еднакво висока защита. 

Европейската комисия ще предложи нов метод за изчисляване на дъмпинга върху 
вноса от страни, в които има нарушения на пазара или в които държавата оказва 

всеобхватно въздействие върху икономиката. 
Прилагането на тази нова методика ще включва преходен период, през който 

всички съществуващи антидъмпингови и антисубсидийни мерки ще се запазят в рамките 
на действащото законодателство, а текущите разследвания няма да бъдат засегнати. 

Комисията ще предложи и допълнително укрепване на антисубсидийното 
законодателство на ЕС, така че в бъдеще всички нови случаи, разкрити в хода на дадено 

разследване, да могат да бъдат разследвани и включени в окончателно наложените мита. 

Преди края на годината ще бъде внесено предложение. 
Повече информация 

Съобщение: Към стабилна търговска политика на ЕС в полза на заетостта и 
растежа 

Приложение към съобщението: Към стабилна търговска политика на ЕС в полза на 
заетостта и растежа 

Съобщение за медиите: Стоманодобивната промишленост: Комисията предприема 
действия за запазването на устойчивите работни места и растежа в Европа  

Съобщение за медиите: Ориентационен дебат на колегиума от юли 2016 г. относно 

статута на Китай в антидъмпинговите разследвания 
Съобщение: Модернизиране на инструментите за търговска защита: адаптиране на 

инструментите за търговска защита към сегашните нужди на европейската икономика   
Повече информация относно търговската защита на ЕС  

 
 

Източник: страницата на Европейската комисия  

 

 
Инициативи на ЕС  
 

 
Европейска младежка конференция: участниците 

представят идеите си пред ЕП 

 
През май 2016 г. 7 500 младежи от цяла Европа се 

събраха в Страсбург за Европейската младежка 

конференция (EYE2016). След двудневни дискусии по 
различни теми, вариращи от миграция и младежка 

безработица до климатични изменения, 50 от най-
интригуващите идеи бяха изложени в доклад, предаден на 

членовете на ЕП през септември. Сега е ред на младежите да представят вижданията си 

пред парламентарните комисии.  
Целта на конференцията бе да ангажира младите хора с политиката и да се чуе 

мнението им как да се създаде по-добро бъдеще в Европа. 
За повече информация ТУК 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155024.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155024.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155026.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155026.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2567_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2567_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150837.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150837.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161007STO46111/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%95%D0%9F
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода септември-октомври 2016 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на 

споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство 

Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Швейцария, Кралство 
Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз 

COM(2016) 

669 
21/10/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата на 

размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода 

между Европейския съюз, Швейцария, Кралство Норвегия и Турция в рамките на общата 

система за преференции на Европейския съюз 

COM(2016) 

668 
21/10/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата на 

размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на 

произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Норвегия и Турция в рамките 

на общата система за преференции на Европейския съюз  

COM(2016) 

672 
21/10/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на 

споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация 

Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, 
Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз 

COM(2016) 

671 
21/10/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

678 
17/10/2016 

COM(2016)679  

COM(2016) 

679 
17/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2017 

г. и 2018 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на 

Съюза 

COM(2016) 

643 
06/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за 

установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с 

общата организация на пазарите на селскостопански продукти  

COM(2016) 

653 
06/10/2016 

 

COM(2016) 
625 

06/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

582 
06/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

595 
05/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на 

търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране  

COM(2016) 

631 
29/09/2016 

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Засилване на 

подкрепата на ЕС за Тунис 

JOIN(2016) 47 29/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със 
заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония  

COM(2016) 
622 

28/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

- Трети доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на изявлението на ЕС и Турция  

COM(2016) 

634 
28/09/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за въвеждане на 

режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ 

и транзита на изделия с двойна употреба - {SWD(2016) 314 final}{SWD(2016) 315 final}  

COM(2016) 

616 
28/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за прилагането COM(2016) 27/09/2016 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26231/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26231/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26231/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26231/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26232/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26232/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26232/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26232/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26233/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26233/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26233/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26233/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26234/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26234/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26234/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26234/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26238/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26239/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26170/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26170/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26170/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26172/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26172/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26172/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26176/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26173/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26235/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26235/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26235/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26237/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26237/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26165/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26165/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26165/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26171/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26171/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26236/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26236/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26236/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26166/
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на Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004  

619 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за улесняване на изчислението на предписаното 

количество на Европейския съюз и доклад за улесняване на изчислението на съвместното 

предписано количество на Съюза, неговите държави членки и Исландия съгласно член 3, 
параграфи 7а, 8 и 8а от Протокола от Киото за втория период на задължения, съгласно 

изискванията на член 3, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета - {SWD(2016) 316 

final} 

COM(2016) 
618 

23/09/2016 

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския 

съюз и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република 

Афганистан, от друга страна 

JOIN(2016) 45 22/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 

Европейския съюз в Международната морска организация по време на 70-ата и 71-ата сесия 

на Комитета за опазване на морската среда във връзка с одобряването и приемането на 

измененията в приложение VI към Конвенцията MARPOL относно определянето на Балтийско и 

Северно море за зони с контрол на емисиите на азотни оксиди (NECA) и пораждането на 
правно действие от това определяне 

COM(2016) 

617 
22/09/20 

 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

10/10/2016   C371 

11/10/2016 L274 C372 C372A 

12/10/2016 L275 C373 

13/10/2016 L276 L277 C374 C375 C376 C377 

14/10/2016 L278 C378 C379 C380 C381 

15/10/2016 L279 C382 

17/10/2016   C383 

18/10/2016 L280 L281 C384 C384A 

19/10/2016 L282 L283 C385 

20/10/2016 L284 L285 C386 C387 

21/10/2016 L286 L287 C388 C389 C390 

22/10/2016 L288 C391 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:275:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:276:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:375:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:376:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:377:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:385:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:284:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:386:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:387:TOC
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